
COMO CURITIBA 
CONSEGUIU 
EQUILIBRAR AS 
CONTAS E TRAÇAR 
UM CAMINHO DE 
SUSTENTABILIDADE 
NOS GASTOS 
PÚBLICOS.



No início de 2017, a Prefeitura 
de Curitiba apresentava 
um quadro financeiro e 
orçamentário extremamente 
delicado e estava à beira de um 
colapso dos serviços públicos.

Despesas crescendo 
mais do que 
as receitas

Despesas de pessoal e Receita 
Corrente Líquida de 2012 a 2016.
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Neste cenário, o Município 
apresentava um déficit 
orçamentário para 2017 de

Sem a adoção de medidas 
imediatas de recuperação, a 

maioria dos serviços públicos de 
Curitiba entraria em colapso.

O salário dos servidores 
municipais seria pago só 

até novembro/2017

As despesas com pessoal 
atingiriam mais de 58,39% 
da Receita Corrente Líquida 
em (RCL), ao final de 2017, 
ultrapassando os limites 

legais estabelecidos pela LRF. 

A coleta de lixo na 
cidade seria realizada 

apenas até julho/2017

O Município encerraria 
2017 com uma dívida de 

quase R$ 1 bilhão de 
reais com a previdência 

dos servidores

A educação teria 
verbas somente até 

setembro/2017

A saúde teria recursos 
disponíveis 

só até agosto/2017

Despesas sem 
empenho de 2016 
(sem previsão no 

orçamento).

Restos a pagar sem 
caixa de 2016.

R$ R$614 228
milhões

Déficit de despesas 
de pessoal em 2017.

R$327
milhões

milhões

Déficit de custeio das 
Secretarias em 2017.

R$1,025
bilhão

R$2,19bilhões



Em 2017, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais 
(ABRASF) confirmou, na nova metodologia da STN, Curitiba com o 
pior Indicador de Liquidez de todas as capitais brasileiras:

Para sair desta grave situação, a Secretaria 
Municipal de Finanças de Curitiba estruturou 
uma série de medidas de curto, médio 
e longo prazo, denominadas Plano de 
Recuperação de Curitiba (PRC):

Nos resultados de 2016, 
Curitiba estava em 

último lugar entre as 
capitais brasileiras
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INDICADOR DE 
LIQUIDEZ DAS 

CONTAS PÚBLICAS NOTA C

Já no início da 
gestão o Plano de 
Recuperação de 
Curitiba definiu 
ações imediatas 
para recuperar a 
saúde financeira do 
município.

 ■ A Lei de Responsabilidade Fiscal 
Municipal (LRFM) assegurou uma 
trajetória de sustentabilidade nos 
gastos públicos.

 ■ Redução em mais de R$ 105 milhões 
nas despesas de custeio, renegociando 
contratos em áreas como limpeza, 
informática, transporte e outros.

 ■ Estabelecimento de uma Nova Meta 
Fiscal, evidenciando o compromisso 
com a seriedade e a transparência das 
contas públicas.

 ■ Exclusão do Fundo de Urbanização 
de Curitiba (FUC) da base de cálculo 
da RCL, encerrando a “ilusão fiscal” no 
orçamento municipal.

 ■ Diminuição do número de secretarias 
e de cargos comissionados.

COM A 
SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA

COMPROMISSO

PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA LRFM

Mecanismo limitador de crescimento das 
despesas de pessoal, vinculado ao aumento 
dos níveis arrecadatórios.

Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal, 
responsável por decisões de otimização e 
qualificação dos gastos públicos.

Redução obrigatória das despesas de pessoal 
ao atingirem 50% da RCL, evitando que o 
Município ultrapasse os limites legais.

Obrigatoriedade de disponibilização de 
recursos de custeio para a implantação de 
novos equipamentos públicos.Nota: Elaboração com dados da STN. Rio Branco, Macapá e Boa Vista sem dados disponíveis. Porto Alegre com 

disponibilidade de caixa negativa. Fonte: ABRASF.



Curitiba saiu na frente 
e adequou seu sistema 
previdenciário aos novos tempos.

 ■ Inovação com a criação do CuritibaPrev, um fundo de pensão 
exclusivo para os servidores municipais. Curitiba torna-se a 
primeira capital do país a ter um fundo de pensão para os 
servidores municipais.

 ■ Implantação de um novo regime de aportes previdenciários, 
assegurando o fortalecimento do sistema e a garantia de 
pagamento do Município.

 ■ Pela primeira vez os aportes previdenciários estão previstos 
e garantidos no orçamento municipal.

 ■ Adequação das alíquotas dos servidores e da patronal à 
realidade previdenciária, fortalecendo a previdência municipal.

 ■ Compensação dos valores repassados indevidamente 
ao Instituto de Previdência.

 ■ Pacificado o entendimento sobre o pagamento da alíquota 
patronal dos servidores inativos, evitando que os repasses 
indevidos tivessem seguimento.

 ■ Parcelamento de mais de R$ 354 milhões em débitos do 
Município com o Instituto de Previdência acumulados durante 
a gestão anterior.

PREVIDÊNCIA
MAIS FORTE

A falta de pagamento 
de fornecedores 
e prestadores de 
serviços prejudicou 
serviços fundamentais 
para a cidade, como 
o fornecimento de 
remédios.

 ■ Criação dos leilões reversos de dívidas 
municipais, com uma economia 
de mais de R$ 3,5 milhões para o 
Município.

 ■ Pagamento à vista de mais de 600 
pequenos credores, totalizando R$ 25 
milhões em dívidas quitadas.

 ■ Parcelamento das dívidas maiores 
que R$ 300 mil de serviços essenciais 
ao Município, como remédios, 
merenda escolar e limpeza, totalizando 
mais de R$ 175 milhões em dívidas 
parceladas.

PARA PAGAR 
DÍVIDAS

INTELIGÊNCIA



Nos últimos anos a 
arrecadação tributária sofreu 
uma forte queda, tanto no 
ISS, quanto no ICMS e no ITBI.

 ■ Lançamento do programa Nota Curitibana, que além 
da educação fiscal e sorteio de prêmios, aprimorará a 
arrecadação do ISS.

 ■ Simplificação na cobrança do ITBI e adequação 
nas alíquotas do imposto;

 ■ Criadas novas tecnologias na área tributária como o 
Domicílio Eletrônico do Contribuinte, proporcionando 
mais agilidade na comunicação com os cidadãos.

 ■ Separação da taxa do lixo da cobrança do IPTU, 
solucionando o déficit de custeio do serviço 
e o risco de interrupção da coleta.

 ■ Promovida a mais moderna regulamentação dos 
aplicativos de transporte compartilhado (ATTCs). 
Em apenas três meses foram mais de R$ 3,6 milhões 
em novas receitas ao Município.

 ■ Criação da Coordenadoria de Projetos de Informação 
(COPI), com a finalidade de coordenar a implantação 
e o monitoramento de projetos da informação e 
programas, buscando atingir objetivos estratégicos e 
eficiência na prestação dos serviços.

 ■ Atualização da lei do ISS, adequando à legislação 
federal, com a introdução de novos serviços e da 
alíquota mínima de 2%.

EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA

MAIS

RESULTADOS 
QUE REFLETEM 

A RECUPERAÇÃO 
DE CURITIBA



O Plano de Recuperação de 
Curitiba apresentou resultados 
e, em apenas um ano, a cidade 
retomou os serviços públicos, 
equilibrou as contas, recuperou 
a credibilidade e aumentou os 
investimentos.

E mais resultados apareceram.

 ■ Em 2017, todas as despesas da Prefeitura com os seus 
fornecedores foram pagas rigorosamente em dia.

 ■ Com os salários do funcionalismo em dia, 
também foi possível adiantar o 13º salário.

 ■ O Município reestruturou o Instituto Curitiba de 
Saúde (ICS) e obteve autorização para o parcelamento 
da dívida com o Instituto.

 ■ A partir do saneamento das contas públicas, 
os serviços públicos foram regularizados e os 
investimentos aumentaram em 58%.
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COM A CERTIDÃO 
LIBERATÓRIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 
O MUNICÍPIO VOLTOU 
A TER REPASSES E 
CONVÊNIOS PARA 
INVESTIMENTOS NA 
CIDADE.
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O Município obteve a Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná (TCE/PR)

DESDE 2012 FORAM QUASE 
1500 DIAS SEM A CERTIDÃO

Com o Plano de Recuperação 
de Curitiba, as despesas de 
pessoal não ultrapassaram 

mais os limites legais

SEM ELE, O MUNICÍPIO TERIA 
EXTRAPOLADO AINDA MAIS O LIMITE 

PRUDENCIAL, INDO PARA 58,3%

Limite Prudencial - LRF

Despesas com Pessoal SEM 
o Plano de Recuperação de Curitiba

Despesas com Pessoal COM 
o Plano de Recuperação de Curitiba

51,30%

43,63%

47,30%
47,83%

50,80%

51,72%

58,39%

46,51%



Com o Plano de Recuperação de Curitiba, 
o Município não tem mais a pior nota em 
liquidez pelo Tesouro Nacional.
Com nota A em liquidez, Curitiba pode 
receber garantias da União para buscar 
financiamentos.
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ANTES AGORANOTA C NOTA A

CURITIBA OCUPAVA A ÚLTIMA 
POSIÇÃO NO NOVO INDICADOR
DE LIQUIDEZ DA STN. EM APENAS 
1 ANO A CIDADE JÁ PASSOU PARA
O 4º LUGAR COM NOTA A.

Nota: Elaboração com dados da STN. Porto Velho, Cuiabá, Teresina, Rio de Janeiro, Maceió, Florianópolis, Macapá e 
Boa Vista sem dados disponíveis. Porto Alegre com disponibilidade de caixa negativa. Fonte: Secretaria Municipal 
de Finanças/PMC.
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